
Christina Wallblom



Omtänksamma reseledare med 
specialistkunskaper

Omtyckta möten med den lokala kulturen

Person mer än destination

Samarbetspartner med SPF, PRO och många 
veteranklubbar sedan 2000



Fredrik Hammenborn Linnéa Sallay

Zlatko Papac Jöran Nielsen Olle & Irene Sangemark

Fredric Cederlund

Vanja Devčić Stephanie Johannesson



Sabina Ernlund, Isabel Betancor, Christina Wallblom
Isabel ansvarig för föreningar – direkt nummer: 08 640 75 45
Flyttat till Slussplan
Samma lokaler som våra kollegor i koncernen



Specialité

• Föreningsresor & samarbete seniorföreningar

• Gruppresor 

• Lång erfarenhet av samarbete med föreningar och 
stödjer reseombud med material och annonser i sina 
egna tidningar om man bokar fler resor per år.

• Skapar tillsammans med reseombud baserat på 
medlemmarnas önskemål



Samarbete Seniororganisationer

Samarbetspartner med avtal 

SPF Stockholm, SPF Uppsala,PRO Stockholm
Utvecklat konceptet ”del i resa”

Skräddarsytt många resor till föreningar

Medlemsresor

Medlemsförmåner – rabatter på utvalda resor



Hur vi arbetar

•Nära samarbete med föreningens reseombud

•Reseförslag

•Bollplank & stöd

•Reseprogram med föreningens namn
• Skräddarsydda resor - egen avresa

• prisstegar

• Del i resa - med annan förening



Del i resa koncept 

Ett urval av resor för föreningar  

som vill dela avresa 

och bredda sitt reseprogram 

för sina medlemmar samt 

ge ett mervärde till medlemskapet.



Del i Resa

Resor enligt kalendarium

Kalendarium uppdateras kontinuerligt

Nu er chans att påverka och vara 
delaktiga

Fokusera och fylla de gemensamma 
resorna



Del i resa grupp rabatt

Följande rabatter erbjuds till föreningen utöver de medlemspris 
framförhandlat med arrangör.

• Vid 10 resenärer – 50% rabatt

• Vid 15 resenärer  - 75% rabatt

• Vid 20 resenärer – en friplats.

Detta tillfaller ju oftast reseansvarig som också representerar sin 
förening på resan.



Hur fungerar del i resa
1. Kontakta ReseSkaparna för resa, boka 

preliminärt antal platser – inga risker.

2. ReseSkaparna skickar bekräftelse med antal 
platser,  resa och pris samt aktuella 
avstämningsdatum, första avstämning flyg 
150 – 120 dgr innan avresa, namnlista 120 –
60 dgr innan.

3. ReseSkaparna tar fram informationsblad med 
föreningens kontaktuppgifter.



Säljblad

Med föreningens namn
Kontaktperson
Vad som ingår
Fakta om resan



4. Förening tar in intresseanmälningar, stämmer av 
med RS och skickar namnlista till RS som skickar 
ut resebevis och inbetalningsblanketter till 
medlem 

5. Medlem bekräftar sitt deltagande genom att 
betala anmälningsavgift till ReseSkaparna inom 
10 dgr efter de fått resebevis. Slutbetalning 60-
35 dgr innan beroende på typ av resa. Flyg 60 dgr
och bussresa 35 dgr innan

Viktigt med bra kommunikation reseombud och 
arrangör så att vi informerar om anmälnings status 



Vår avstämning mot leverantör
Flygbolagen – deras regler varierar, vi betalar en 
deposition på ca 20% - 25%

Norwegian – 5 månader innan avresa

SAS - 3-4 månader innan

KLM/Lufthansa – 1 000 kr bokningsavgift sedan 
deposition 60 dagar innan

Hotellen
Deposition vid bokning
Kan oftast bokas av fram till 35 dgr innan avresa



Underlag från reseombudet

• Statusrapporter viktiga för oss inför beslut 
om vi skall ta risk och betala deposition 5-6 
mån innan

• Gärna så tidigt som möjligt
• Första rapport 5 månader innan
• Vi håller era platser till 3 månader innan –

här ser vi status och kommer överens om 
hur vi fortsatt håller era platser. När vi väl 
lagt deposition kan ni boka in i det sista i 
relation till lediga platser.



Inför avresa

• Stämma av rumslistorna

• Avresemeddelande skickas ut ca 21 dgr innan avresa inkl flygbiljett.

• Stämmer av upphämtning för buss och eventuella bussar till Arlanda.



Avresemeddelande

Folder med 
avreseinformation 
om incheckning, 
flygtider, om hotellet, 
kontaktinformation 
till vår reseledare, 
praktisk information 
om landet, dess 
historia mm



Avresa

• Vår reseledare möter gruppen på Arlanda eller resmålet

• Var och en kan checka in

• Reseombudet kan om så önskas möta upp och pricka av sina 
resenärer



Aktuellt Del i resa program

DEL I RESA FÖR RESEOMBUD ALLMÄNT

https://reseskaparna.se/gruppresor/del-i-resa-2/

www.reseskaparna.se/spfresor

Lösenord:spfres

www.reseskaparna.se/proresor

Lösenord:prores

https://reseskaparna.se/gruppresor/del-i-resa-2/
http://www.reseskaparna.se/spfresor


Aktuella erbjudande för 
medlemmar

Länka till vår erbjudande sida:

www.reseskaparna.se/spf

www.reseskaparna.se/pro

De kan boka direkt med oss – ge bokningskod:

namn på sin lokala förening



Planering 2021 - 2022

• Vart skulle ni vilja planerar att resa 2021 - 2022

• Informera ReseSkaparna om era önskemål om resmål 
där ni vill dela resa. (senast 9 mån innan)

• ReseSkaparna sätter samman de resor ni önskar .

• Bra med god framförhållning – flyg billigare

Chans till nya önskemål 

– Lämna in era önskemål



Nästa steg

• Hur kan vi planera framåt

• Preliminära gruppbokningar

• Fria avbokningar fram till 65 dagar innan avresa tillsvidare

• Börja med Sverigeresor kanske till sommaren

• Utomlands i höst

• Uppdämt behov av resa – kan skapa begränsningar på tillgång



• Vaccin intyg

• PCR tester

• Färre antal resenärer per resa, avstånd, munskydd

• FMH:s rekommendationer för resor i Sverige

• Resmålets rekommendationer/restriktioner

• Om UD avråder

Hur reser vi om Corona fortsätter



Unika reseupplevelser som 

stannar kvar lite längre

Omtänksamma reseledare med 

specialistkunskaper



Brett utbud
• Storstäder

• Rundresor

• Musikresor

• Mat- och Vin 

• Må-Bra resor

• Långtidssemester

• Vandringsresor

• Tågrundresor

• Gruppresor



Aktivitetsresor 

Lära sig något nytt eller utöva en 
favorit aktivitet

• Bridgeresor

• Lättare vandringsresor

• Träningsresor - hälsoresor



Musikresor – professionella artister



Landskapsresa – alla landskap finns på lager

• Var vill ni resa?

• Studiecirklar?

• Gotland med Jan Luthman

• Hälsingland med Anneli

• Dalarna med Linnea

• Bohuslän

• Lappland

• Dalsland

• Skåne



Dagsresor

I samarbete med

• Viatour

• Teddy Lundberg

• Linnéa Sallay

• Irene Sangemark

• Erik Sunnerstam



Buss samarbete 

• Viatour

• Mikael Ineman

• Dagsresor

• Hyra buss



Sommarresor
Preliminärboka som grupp eller erbjud era medlemmar dessa resor, med rabatt och de bokar direkt

•



Nyheter

Nygamla – resorna som inte gick

Albanien 7 dgr

Korsika & Sardinien 8 dgr

Sardinien 8 dagar

Norra Spanien – Världarvsresan

Strövtåg på Malta & Gozo

Apulien – Italiens klack

Tågresa Norra Spanien

NYHETER 2021
Mat & Vin i Skåne med Jöran
Höga Kusten – nytt upplägg
Träna med Sofia
Smakupplevelser i Bergslagen med 
Johan
Öland med Linnéa
Tanzania & Zanzibar med Ali
Resor med Tåg



Låt oss se framåt

• Planera

• Preliminärboka utan risk

• Inspiration och hopp 

• Glädje 


